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چرا پژوهش در آموزش شیمی؟
مسعود

سعادتي *

سردبیر و عضو گروه علوم پایه ،دانشگاه فرهنگیان ،تبریز ،ایران

واقعا چرا «پژوهش در آموزش شيمي»؟ ممکن است برای این سوال پاسخهای متعددی در ذهن
خوانندگان و عالقمندان آموزش شيمي شکل بگيرد اما به اعتقاد نویسنده این سوال فقط یک پاسخ
اصلي دارد و آن عبارت است از اینکه "یادگيری شيمي برای فراگيران مشکل است" .این ادعا مبتني
بر مطالعات نویسنده درباره آموزش شيمي و براساس نتایج پژوهشهای انجامشده توسط محققان
برجسته جهاني مطرح ميشود.
این موضوع تاریخچهای نزدیک به یک قرن دارد و انتشار مقاله کليف اوتو (اوتو ،)1311 ،بيانگر
این مساله است که نگراني از مشکل یادگيری شيمي سابقهای طوالني و نزدیک به یک قرن دارد .اوتو
به دنبال یافتن علت عدم عالقه برخي دانشجویان به درس شيمي بود .او در پژوهش خود از  171نفر
از دانشجویان یک کالج که هيچکدام درس شيمي را انتخاب نکرده بودند ،علت را سوال ميکند .اگرچه
بيش از  22نوع علت از ميان پاسخها استخراج ميشود اما بيشترین فراواني در ميان پاسخها این
جمله است" :چون شيمي خيلي مشکل است!".

نزدیک به  02سال بعد از پژوهش اشاره شده ،جانستون با طرح این سوال که "چرا یادگيری علوم
(شيمي) مشکل است؟" ،پابرجا بودن مشکل یادگيری علوم ازجمله شيمي را یادآوری مينماید
(جانستون .)1331 ،جانستون ریشه مشکالت یادگيری علوم را در زیر چهار عنوان کلي دستهبندی
ميکند :ماهيت مفاهيم علمي ،تفکر چندسطحي در علوم ،ميزان مفيدبودن آزمایشها در علوم و موانع
مربوط به زبان .نخله یک سال بعد از مقاله جانستون با طرح سوال مشابهي با این عنوان که "چرا
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برخي از دانشآموزان شيمي را یاد نميگيرند؟" اهميت موضوع را مجددا یادآوری ميکند (نخله،
 .)1332وی پژوهشهای انجام شده درباره کجفهميهای فراگيران درمورد چند مفهوم مهم شيمي
ازجمله ماهيت ذرهای ماده ،جنبه سينتيکي مدل ذره ای و ..را مورد مطالعه قرار دادهاست .گویا
عليرغم همه تالشها مشکالت یادگيری شيمي همچنان الینحل باقي مانده بود که جانستون در
مقالهای در سال  2222انتقادات تند و صریحي را نسبت به روند آموزشي شيمي در جهان مطرح کرد
(جانستون .)2222 ،جانستون معتقد است پژوهشهای زیادی برای استخراج کجفهميهای فراگيران
صورت گرفته اما حتي یکي از مشکالت یادگيری شيمي در طي تالشهای نيم قرن گذشته حل نشده
است .به اعتقاد وی برای حل مشکل باید به جنبه روانشناختي آموزش توجه کرد .با گذشت نزدیک
به یک قرن از طرح موضوع ،هنوز هم "مشکل یادگيری شيمي" مورد عالقه پژوهشگران آموزش
شيمي است (سيرهان )2227 ،و این مسئله اهميت پژوهش در آموزش شيمي را دوچندان مي کند.
اما در کشور ما به نظر ميرسد باوجود همه تالشها در پيگيری تحوالت آموزش شيمي در جهان
و حتي اندک پژوهشهای صورت گرفته ،هنوز درحد کشورهای توسعه یافته دغدغه آموزش شيمي و
آموزش علوم را نداریم .به اعتقاد نویسنده عالقمندان آموزش شيمي در ایران برای پرکردن این فاصله
نسبتا زیاد با جهان توسعهیافته نيازمند تالش مضاعف و ازخودگذشتگي بيش از حد هستند .تنها در
اینصورت است که این دغدغه و نگراني را ميتوان به دغدغه برنامهریزان آموزش کشور تبدیل کرد.
مجله "پژوهش در آموزش شيمي" ضمن ارج نهادن به همه تالشهای گذشته ميتواند بستری جدید
و موثر برای نشر دانش "پژوهش در آموزش شيمي" برای غلبه بر مشکالت یادگيری شيمي و عالقمند
کردن دانشآموزان و دانشجویان و حتي برنامهریزان نظام آموزشي کشور به رشته شيمي باشد.
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